9/6 2009
Til:

Alle Stortingsrepresentanter

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark
Rådmannen i Karasjok – Hilda Vuolab
Ordføreren i Karasjok – Kjell H Sæther
I håp om at våre Stortingsrepresentanter / politiske partier vil gå inn og rydder opp i
ukulturen i Karasjok – på flere plan / i flere etater – tilskrives med dette disse med
kopi av undertegnedes innlegg om mobbesaken i kommunen på http://www.nrk.no/sami/
I Karasjok vil intet bli bedre – på sikt – hvis ikke våre folkevalgte tar affære.
Fylkesmannen er ved flere anledninger gjort oppmerksom på forholdene som råder i
kommuneadministrasjonen – uten at man kan se tiltak derfra.
Ordføreren er selv en del av ukulturen. Nytilsatt rådmann vil ikke makte å rydde opp, i
kommunen hun er født, og i det samme arbeidsmiljø hun har vært i mange år.
Dessuten har hun tidligere rådmann – roten til en stor del av ukulturen i kommunen og
som burde vært fjernet fra stillingen for mange år siden - som sin rådgiver.
Den harde kjernen – og kameraderiet – er derfor fremdeles intakt.
Undertegnede står gjerne til tjeneste med nærmere informasjon.
Dette brevet er lagt ut på undertegnedes hjemmeside http://www.bjornhansen.com/
under ʻKARASJOKʼ.

UKULTUREN I KARASJOK
Skrevet av Bjørn E Hansen 05.06.2009
Når undertegnede flyttet til Karasjok for ca 20 år siden - ble han overrasket over at
'nesten alle baksnakket nesten alle'. Intet har forandret seg der i så måte.
Men, hvordan kan / skal holdningene i Karasjok bli bedre når de fleste sjefsmobber'ne
fra 20 år tilbake - nåværende ordfører, daværende rådmann, daværende kommunelege,
daværende sosialsjef, for å nevne noen i det sjiktet - fremdeles besitter nøkkelstillinger i
kommunen. Dette var og er den hardkokte kammeraderigjengen - som gjerne 'går over
lik' for å beskytte de andre i denne harde kjernen, i steden for - samvittighetsfullt - å
utføre jobbene de er valgt / satt til. Bruk av trusler - og bakvaskelser - er heller ikke
ukjente metoder fra den gjengen, for å tvangskneble kritikere. Nå møter de seg selv i
døra - men de er så inngrodde og skruppelløse at holdningsendringer fra den kanten er
helt utenkelig, selv om de gradvis, på litt sikt, vil bli helt avkledd.
Holdningskampanjer på grasrotplan hjelper derfor lite når 'det øvre sjiktet' i kommunen
fremstår som de dårligste rollemodellene - blottet for etikk / evne / vilje.
Nei - her må det onde tas ved roten ! Skaff dere en ordfører med god moral og fjern alle
andre umoralske / utilstrekkelige stillingsinnehavere i kommuneadministrasjonen. Er det
ikke mulig å si dem opp, så sett dem til forefallende arbeider - der de ikke er en
smittefare for befolkningen. Det er beklagelig å måtte si det - men den nye rådmannen
vil nok ikke makte å rydde opp i et så gjennomsyret system, som hun er født inn i.

Få inn nytt - uinfisert - blod, før bygda dør av blodforgiftning.
Fylkesmannen har overordnet medansvar når en lar ukulturen får utvikle seg så fritt /
uhemmet som i Karasjok kommune. Fylkesmannen har vært tilstrekkelig informert om
de alvorlige skavankene i den administrasjonen i mange år. Men - etter det
undertegnede kan registrere har Fylkesmannen aldri foretatt seg noe for å rydde opp hvis da ikke tidligere rådmanns nye stilling har vært et hjelpeløst forsøk ?
Eilif Aslaksen viser prisverdig mot når han våger å ta opp ømtålelige temaer - vel vitende
om at han utenfor Samvirkelaget kan bli møtt av flere ubehagelige, og kanskje truende,
bemerkninger. Stå på Eilif - også med flere saker du kanskje ser bør komme opp i
dagens lys i Karasjok.
Flere i den vakre bygda Karasjok må ta ansvar og våge å stå frem - for å bedre
forholdene i sitt nærmiljø.
På et senere tidspunkt vil undertegnede - på sin hjemmeside www.bjornhansen.com
under 'Karasjok' - ta et bredere 'oppgjør' med noen av personene som fronter / frontet
ukulturen i Karasjok.
-- Bjørn E Hansen
SV: UKULTUREN I KARASJOK Skrevet av rab 05.06.2009 12:24 Og det sier en som med
knyttnever på hotellets restaurant selger sitt budskap - "jeg vite best". "Dere andre er
noen stakkarslige samer som ikke vet bedre"
SV: SV: UKULTUREN I KARASJOK Skrevet av Bjørn E Hansen 05.06.2009 13:13 1) Stå
frem med fullt navn, du - det står det mer respekt av ! 2) Var du til stede den aktuelle
kvelden? I så fall har du et dårlig minne - om ordene som falt. 3) Det er ikke vanskelig å
se hvilken leir du hører til - og la bli med det. 4) Når kommunelege Knut Johnsen ved to
anledninger - forut for den hendelsen - truer undertegnede med juling, med sitt svarte
belte i karate) da var det på tide at noen tok jyplingen i kraven. 5) Jeg skulle anbefale at
du konsentrerer deg om de viktigere tingene i Karasjok - og ikke prater tull !
-- Bjørn E Hansen
UKULTUREN i KARASJOK KOMMUNE - TAKHØYDEN I NRK.NO/SAMI
Skrevet av Bjørn E Hansen 07.06.2009
Det er beklagelig at takhøyden i redaksjonen ikke er høyere enn at man må oppleve at
innlegg - og svar/tilsvar - lukes ut. Når temaet mobbing løftes opp på et plan som nå,
har ansvarlige politikere/administrative ledere ikke annet valgt enn - tilsynelatende - å
legge seg flate for kritikken. Men vær sikker på at de medansvarlige - som gjennom flere
10-år har kunnet gjøre noe med de åpenbare problemene - sover like godt om natten nå
som før. De vet hvordan de skal spille for galleriet, legge ansiktet i riktige folder for å ta
brodden av kritikken som reises mot dem - akkurat nå - før de igjen faller inn i gammelt
handlingsmønster, eller rettere sagt - mangel på handling. Joda - mobbing av barn er
alvorlig, men det er bare et av flere alvorlige brudd på rettigheter i Karasjok kommunes
administrasjon - der overordnet maktmisbruk og diskriminering er forstemmende vanlig.
Hvis befolkningen i Karasjok lar de overordnede slippe lett denne gang - når man virkelig
har mulighet til å gjennomføre en omfattende opprensking i systemet, med den fokus
som nå er på kommunen - vil den oppleve at lite kommer til å endre seg i årene som
følger.
Undertegnede tillater seg derfor å rykke inn sin artikkel enda en gang - med
etterfølgende kommentarer - før den ble fjernet. Samtidig oppfordres Nils Johan Hætta
og Hans-Tore Bjerkaas om å vurdere den manglende takhøyden for innleggene - og
kommentarene som følger. Det oppfordres også om at de som skriver innlegg står frem
med fullt navn - det vil det stå mer respekt av !
-- Bjørn E Hansen

